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 2 (71) العقيدة الطحاوية

 بسم هللا الرحمن الرحيم.
 .السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 .هللا الرحمن الرحيمبسم 
 عين. الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجم

  .اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين
عليله  صللى هللا-وأن العشرة الذين سماهم رسول هللا ": -رحمه هللا تعالى-قال اإلمام الطحاوي 

ه صلللى هللا عليلل-علللى مللا شللهد لهللم رسللول هللا  نشللهد لهللم بالجنلل  ،وبشللرهم بالجنلل  ،-وسلللم
 ،دسلعيالزبيلر، وسلعد، و ، وعلي، وطلح ، و عثمانو  ،عمرو  ،أبو بكر .وهم ،، وقوله الحق-وسلم
رضللي هللا عللنهم -وهللو أمللين هللذ  ا ملل   ،أبللو عبيللدة بللن الجللرا و  ،عبللد الللرحمن بللن عللو و 

 ."-أجمعين
هلل رب العــــالمينل وهللاــــل  هللا وســــلم وبــــاره علــــ  عبــــدى ورســــولهل نبينــــا محمــــد وعلــــ   لــــه  الحمــــد

 وأهللاحابه أجمعينل أما بعدلل 
 إ  لفمن معتقد أهل السنة والجماعة أنهـم   يشـهدون و  يجومـون و  يقنعـون بحـد بجنـة أو نـار

 لبربعـة الـنين مـر نكـرهمكالعشـرة الـنين هـم الخل ـاء ا ؛-عليه الهللاـالة والسـالم-من شهد له النبي 
 والستة الباقين 

 الممدح  والوبير فهر  وعامرسعيد وسعد وابن عوف ونلحة                    
ـا لمـن -عليـه الهللاـالة والسـالم-هؤ ء العشرة نشهد لهـم بالجنـة؛ بن النبـي   شـهد لهـمل ونشـهد أيضل

ثابـ  بـن قـيول وعكاشـة بـن والحسـينل و  لكالحسـن ؛سـواهم -هللال  هللا عليه وسـلم-شهد له النبي 
نمــا نرجــو للمحســنل  محهللاــنل ومــن جــاء فــيهم الــن ل ومــن عــدا نلــه   نشــهد و  نجــوم بحــدل وا 

ن كــان نكــر ابربعــة قــد تقــدم  لأجمــل العشــرة هنــا -رحمــه هللا-فــالمؤل   لئونخــاف علــ  المســي وا 
 -نبــيمــن شــهد لــه الالشــهادة بعيــانهم   نشــهد إ  ل لنعــم .بنــوم مــن الت هللاــيلل ثــم أردفهــم بالبقيــة

ل عنــهرضــوا رضــي عــنهم و  -جــل وعــال-ل لكــن كــونهم علــ  الهــد ل وهللا -عليــه الهللاــالة والســالم
د وال يدخل النلار أحل» لعل  اإلجمال -عليه الهللاالة والسالم-بيعة الرضوان شهد لهم النبي وأهل 

ى ابمــور هــن لإلــ   خــرى «اعملللوا مللا شلل تم..» :وانلــع علــ  أهــل بــدر فقــال ل«بللايت تحللش الشللجرة
  .-عليه الهللاالة والسالم-مح وظة في الهللاحابةل لكن ابعيان ما ُيشهد إ  لمن شهد له النبي 
 ر  ُمـ :واسـتدل بحـديث لشـهد لـهالقول عند أهل السنة أن من ات ق  ألسنة أهل ال ضل علـ  مدحـه يُ 

 :قـالوا ل«وجبلش»ال: فقـ لبـأخر  فـأثنوا عليهـا شـرلا ر  وُمـ ل«وجبلش»فقـال:  لبجناوة فأثنوا عليها خيـرلا
ا فوجبلش ا ول أثنيتم عليه خيًرا فوجبلش لله الجنل ، والثلاني أثنيلتم عليهلا شلر  »وما وجب ؟ قـال: 

 بن العــدد ا.ن.. ابهــواء ؛لكــن هــنا لــيو علــ  إنالقــه ل«أنللتم شللهداف هللا فللي أرضلله ،للله النللار
 لهيجمعــون علــ  نمــتتوســم فيــه الخيــر وال ضــل والهللاــالح قــد المســألة تريــر ل فتجــد مــن  لدخلــ 
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 3 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

بالشــهادا  التـــي فالمســألة مضـــنربة مــا هــي  لعليــه الخيــر يثنـــون بينمــا أضــعاف مضــاع ة مــنهم 
عل  كل حـال هـنا هـو المـرجد عنـد  لل وقبل وجود ال رق واختالف الناوكان  قبل دخول ابهواء

 أهل السنة. 
 ...طالب:

ُ اُلُحُسللَنى  وُكللً  } لينضــب الثــاني     ُ يــانل أمــا الكــالم عالكــالم فــي ا. [95النســاء: ة]ســور  {َوَعللَد 
 . ..اإلجمالي فالهللاحابة بإنن هللا

لبلاقين ومن فضا ل السلت  ا .تقدم ذكر بعض فضا ل الخلفاف ا ربع " :-رحمه هللا-قال الشار  
ق أر   :-رضلي هللا عنهلا-علن عا شل   :ملا روا  مسللم :-رضي هللا عنهم أجمعين-من العشرة 
ني ملن أصلحابي يحرسل اليلش رجلً  صلالحً  :فقلال ،ذاش ليلل  - عليه وسللمصلى هللا- رسول هللا

فقلال سلعد  ؟من هذا :-سلمو صلى هللا عليه -فقال النبي  ،وسمعنا صوش الس   :قالش ،الليل 
وقت في نفسلي خلو  عللى رسلول  :وفي لفظ آخر ،ج ش أحرسك ،يا رسول هللا :بن أبي وقاص

ثللم  -ه وسلللمصلللى هللا عليلل- دعا للله رسللول هللافلل ،رسللهفج للش أح -صلللى هللا عليلله وسلللم- هللا
مت لسعد بن أبلي وقلاص أبويله ج -صلى هللا عليه وسلم-أن رسول هللا  :وفي الصحيحين .نام

 رأيلش :قلال ،علن قليب بلن أبلي حلازم ،وفي صحيح مسللم .فداك أبي وأمي ،ارم :فقال ،يوم أحد
علن أبلي  اوفيله أيًضل .وم أحد قلد شللشي -صلى هللا عليه وسلم-يد طلح  التي وقى بها النبي 

م التلي قاتلل تللك ا يلا فلي -صللى هللا عليله وسللم- لم يبق مت رسول هللا :قال ،عثمان النهدي
علن  ،واللفلظ لمسللم ،وفلي الصلحيحين .  وسلعدغيلر طلحل -صلى هللا عليله وسللم-فيها النبي 

فانتلدب  ،ب يلوم الخنلدقلنلاا -صللى هللا عليله وسللم-نلدب رسلول هللا  :جابر بلن عبلد هللا قلال
 :-لى هللا عليله وسللمص-فقال النبي  ،فانتدب الزبير ،ثم ندبهم ،ثم ندبهم فانتدب الزبير ،الزبير
 -أن النبللي -عنلله رضللي هللا-عللن الزبيللر  اوفيهمللا أيًضلل ،«الزبيللر وحللواري    ،لكللل نبللي حللواري »

فلمللا رجعللش  ،نطلقللشفا «؟مللن يللبتي بنللي قريتلل  فيللبتيني بخبللرهم» :قللال -صلللى هللا عليلله وسلللم
وفللي صللحيح  .«فللداك أبللي وأمللي» :فقللال ،بويللهأ -صلللى هللا عليلله وسلللم-جمللت لللي رسللول هللا 

 ،اإن لكلل أمل  أميًنل» :-صللى هللا عليله وسللم-قلال رسلول هللا  :عن أنب بن مالك قلال ،مسلم
ن أميننا أيتها ا م   :لاقلوفلي الصلحيحين علن حذيفل  بلن اليملان  .«أبلو عبيلدة بلن الجلرا  :وا 

 ..":فقالوا ، -صلى هللا عليه وسلم- جاف أهل نجران إلى النبي
قـد  -معليـه الهللاـالة والسـال-وا   فـأبواى  .حقيقتهـا ييـر مـرادةو  لرفـع شـأن الُم ـد   :الت دية م هومهـا

أن و  هـــم مـــن الســـياق وهـــو رفـــع الشـــأنل بحـــدل لكـــن المقهللاـــود مـــا يُ  ماتـــال والميـــ    يهللاـــلد فـــداءل 
فـإنا جمعهمـا لشـخ  دل علـ  أنـه بلـي الرايـة فـي التعظـيم ورفـع  لأمه وأبـوىاإلنسان أعو ما عندى 

 الشأن. 
 ....طالب:
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 4 (71) العقيدة الطحاوية

 .في هللاحيد مسلمل وأمه استأنن أن يستر ر لها فلم يأنن له «إن أبي وأباك في النار»
 ...طالب:

 .  -عليه الهللاالة والسالم-ؤنن له أن يستر ر لها ما شيء أعظم من هنا لم يُ 
لى هللا عليلله صلل- جللاف أهللل نجللران إلللى النبللي :قللال ،حذيفلل  بللن اليمللان وفللي الصللحيحين عللن"

حللق  اأميًنلل جللً  ر  بعللثن إللليكم » :فقللال ،اأميًنلل ابعللإ إلينللا رجللً   ،يللا رسللول هللا :فقللالوا -وسلللم
 -وعللن سللعيد بللن زيللد .فبعللإ أبللا عبيللدة بللن الجللرا  :قللال ،فاستشللر  لهللا النللاب :قللال ،«أمللين

شرة ع» :أني سمعته يقول -عليه وسلم صلى هللا-ى رسول هللا أشهد عل :قال -رضي هللا عنه
للي عو  ،وعثملان فلي الجنل  ،فلي الجنل  عملرو  ،أبو بكر فلي الجنل و  ،النبي في الجن  :في الجن 
  "سعد بن مالك في الجن وطلح  في الجن ، والزبير في الجن ، و  في الجن ،

 ابن أبي وقا . هو 
 :قلال ؟ملن هلو :فقلالوا :قلال ،«شل ش لسلميش العاشلر وللو ،وعبد الرحمن بلن علو  فلي الجنل "
 ."«سعيد بن زيد»
 راوي الحديث.  هو
خيلر ملن  ،منله وجهله غبلر  ي -صللى هللا عليله وسللم- لمشهد رجلل ملنهم ملت رسلول هللا :وقال"

لل ،عمللل أحللدكم وروا   .والترمللذي وصللححه ،وابللن ماجلله ،روا  أبللو داود .ر عمللر نللو ولللو عم 
  ."بن عو  الترمذي عن عبد الرحمن

وبهنا الحديث يندفع اإلشكال الوارد عل  حديث أبي داودل للعامـل فـي  خـر الومـان أجـر خمسـينل 
وجـد يلبـر وييـرى علـ  أنـه قـد سـتدل بـه ابـن عبـد ال ي«منكم»قالوا: منا أو منهم يا رسول هللا؟ قـال: 

له لــه يعنــي ي ضــ لالهللاــحابة مــن ي ضــل بعــة الهللاــحابةل لكــن هــنا الكــالم لــيو بهللاــحيد مــن بعــد
ة عليــه الهللاــال-معــه  عملــهل أمــا الهللاــحبةل وشــهود المواقــع أجــر خمســين مــن جــنو العمــل الــني

 هللاهللاـل  -ع رسـول هللا مـ -يعنـي مـن الهللاـحابة–شهد رجل مـنهم الجواب هنال يقول: لم -والسالم
نالـه يربر منه وجههل خير من عمل أحدكم ولو عم ـر عمـر نـوحل شـرف الهللاـحبة   ي -عليه وسلم
هـنا فـي جهـة وفـي ك ـةل وضـع ابعمـال ابخـر  فـي ك ـة  .ومنته   هنا أمر م روغ منه لأحد بعدهم

أخر ل قد يتهللادق اإلنسان بهللادقة قد تكون أفضل من هللاـدقة خمسـين مـن الهللاـحابة فـي وقـ  أو 
َراَك َمللا ( وَمللا َأدُ 11َفلل  اُقللَتَحَم الَعَقَبللَ    } لفــي ظــرف يختلــ  عــن هــنا الظــرف الــني تهللاــدق فيــه

ي َمُسلَغَب ٍ 13( َفك  َرَقَبٍ   12الَعَقَبُ    ن أ[ل تعلمـون 14-11سـورة البلـد: ] {( َأُو إُطَعاٌم ف لي َيلُوٍم ذ 
 هنى أرج   ية في كتاب هللال مـن يخنـر علـ  بالـه أن هـنى ا.يـة أرجـ   يـة :اإلمام الشافعي يقول

مــن ينجــو  ؤد التــي قــل  العقبــة الكــ { َفلل  اُقللَتَحَم الَعَقَبلل َ  }فــي كتــاب هللال كيــ  هللاــار  أرجــ   يــة؟ 
نى العظـائم التـي هـنى ابهـوال وهـ لفضـل هللا واسـع { ( َأُو إُطَعامٌ 13َفك  َرَقَبٍ    }منهال بأي شـيء؟ 

 . بشيء يسير مع رحمة أرحم الراحمينتأتي في اليوم ا.خر تجاووها 
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 5 ضريخلمعالي الشيخ عبد الكريم ا

 ...طالب:
 . ئتمني هنا رجاءل الرجاء موجود يرج  للمحسن ويخاف عل  المسي

أبلو » :قلال -لى هللا عليله وسللمصل- أن النبلي -رضلي هللا عنله-الرحمن بن عو   وعن عبد"
 ،وطلحلل  فللي الجنلل  ،وعثمللان فللي الجنلل  ،وعلللي فللي الجنلل  ،عمللر فللي الجنلل و  ،بكللر فللي الجنلل 

ن بلوسلعيد بلن زيلد بلن عملرو  ،وعبد الرحمن بن علو  فلي الجنل  ،والزبير بن العوام في الجن 
أبلو  وروا  .روا  اإلملام أحملد فلي مسلند  .«الجلرا  فلي الجنل  أبلو عبيلدة بلنو  نفيل في الجن ،

 ."-رضي هللا عنهما-وقدم فيه عثمان على علي  ،بكر بن أبي خيثم 
 قة للحديث السابق حديث سعيد بن ويد في تقديم عثمان. وهنى الرواية هي المواف  

 ،عللى حلراف -سللمه و صللى هللا عليل-كان رسلول هللا  :قال ،-رضي هللا عنه-وعن أبي هريرة "
لى صل-فقلال رسلول هللا  ،فتحركلش الصلخرة ،هو وأبو بكر وعملر وعثملان وعللي وطلحل  والزبيلر

 .لم والترملذي وغيرهملاروا  مسل .فما عليك إال نبي أو صديق أو شلهيد ،: اهدأ-هللا عليه وسلم
 ."وروي من طرق 

 ...طالب:
 جبل. 
 ...طالب:
 .  للتعبد
 ...طالب:

هل بــاظ أو مجــرد معرفــة موقــع تــاريخي   ارتبــاا لــه بالعبــادةل و  تعلــق للقلــب تعــا أمــا ا عتبــار و 
 يعني مثل ما تنلع النوهة من يير تعلق للقلب بالمكان. 

 ...طالب:
  ما قال شيئلا؟ «اثب  أحد»المح وظ 
 ...طالب:
 يمنع.
 ...طالب:

ــنله جــاء فــي الحــديث الســابق  كُ  ل-عليــه الهللاــالة والســالم-شــهد لــه الرســول  تــب لــه الشــهادة  ول
 . -عليه الهللاالة والسالم-ييلة في مثل هنا حكم بالشهادة له لو  شهادة النبي فالقتل عمرل وا   

 ...طالب:
شـــهيد معركـــة هـــنا فـــي أحكـــام القتيـــل فـــي مواجهـــة الك ـــار هـــنا ابهللاـــل أنـــه  لهـــنا ابهللاـــل لشـــهداء

 . -جل وعال-ا.خرة النيا  يتو ها هللا الدنيا... 
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 6 (71) العقيدة الطحاوية

 .قبهململا اشلتهر ملن فضلا لهم ومنلا ؛ل السن  على تعتيم هؤالف العشرة وتقديمهموقد اتفق أه"
ار !! لكلونهم يبغضلون خيلاأو فعلل شليف يكلون عشلرً  ،ومن أجهل ممن يكر  التكلم بلفظ العشلرة

فملن  !-ضلي هللا عنلهر - اوهم يستثنون منهم علي ل ،وهم العشرة المشهود لهم بالجن  ،الصحاب 
لفلللظ التسلللع ! وهلللم يبغضلللون التسلللع  ملللن العشلللرة! ويبغضلللون سلللا ر العجلللب: أنهلللم يواللللون 

 -لى هللا عليلله وسلللمصلل-المهللاجرين وا نصللار مللن السللابقين ا ولللين الللذين بللايعوا رسللول هللا 
ُ ُ َلَقلُد رَ } :كملا قلال تعلالى .وقد رضلي هللا علنهم ،وأربعما   اوكانوا ألفً  ،تحش الشجرة لَي   َعلن  ض 
يَن إ ُذ يُ  ن  للَجَرة  اُلُمللُؤم  ، عللن وغيللر حيح مسلللم صللوثبللش فللي  .[18ال ــتد: ]ســورة { َباي ُعوَنللَك َتُحللَش الش 

 .«ال يلدخل النلار أحلد بلايت تحلش الشلجرة» :قلال ، أنله-صلى هللا عليه وسللم-جابر عن النبي 
ن ليلدخل :يلا رسلول هللا :أن غ م حاطب بن أبلي بلتعل  قلال :عن جابر اوفي صحيح مسلم أيًض 

 افإنلله شللهد بللدرً  ،خلهاال يللد ،كللذبش» : -صلللى هللا عليلله وسلللم- قللال رسللول هللاف ،حاطللب النللار
 ."«والحديبي 

 - عليـه وسـلمهللاهللاـل  -مخانبة الك ار وا عالمهم بمـا عـوم عليـه النبـي  نم يعني لما حهللال منه 
ملا »لكـن أهـل بـدر مسـتثنونل  لأو عن  علـيهم لمودة أو مما في ظاهرى نوم موا ته لمن يووهم
ح سـورة ومنهم حانبل ولنا جـاء افتتـا «لعل هللا اطلت على أهل بدر فقال: اعملوا ما ش تميدريك 

يَن آَمُنوا  }الممتحنة بـ    .وهو المقهللاودل هو سبب نوولها {َيا َأي َها ال ذ 
 ...طالب:

وهـو بهللاـدد أن  لهو دخل ضمن من بايع تح  الشجرةل عل  كل حـال هـو بـايع تحـ  الشـجرة ل 
   .ما يتبادر إل  القلوب يرفعأن  -عليه الهللاالة والسالم-فأراد النبي  لما حهللال منهنتقد بسبب يُ 
لى هللا صل-بلرؤون ملن سلا ر أصلحاب رسلول هللا بلل ي ،والرافض  يتبلرؤون ملن جمهلور هلؤالف"

ي العالم عشلرة ف!! ومعلوم أنه لو فرض رجً  ، إال من نفر قليل، نحو بضع  عشر -عليه وسلم
يَنل   اَوَكلاَن ف لي } :كملا أنله سلبحانه لملا قلال ،هجر هذا االسم لذلكيجب  لم ،من أكفر الناب  ُلَمد 

ُدوَن ف ي اَ ُرض  َوال ُيُصلل ُحونَ  م يجلب هجلر اسلم التسلع  لل - [48النمـل: ]سـورة {ت ُسَعُ  َرُهٍط ُيُفس 
 ."امطلقً 

 و  كراهتهال لم يجب هجرى و  كراهتهل هنا رقم ما له عالقة.  
َلللل ٌ } :ة قلللد ملللد  هللا مسلللما  فلللي مواضلللت ملللن القلللرآنبلللل اسلللم العشلللر "  ]ســـورة { ت ُللللَك َعَشلللَرٌة َكام 

ر  َواُلَفُجل } .[142راف:ابعـ ]سـورة { َوَواَعُدَنا ُموَسى َث ث يَن َلُيَلً  َوَأُتَمُمَناَها ب َعُشلرٍ  } .[196البقرة:
يعتكف العشر ا واخر  -موسل صلى هللا عليه- . وكان[2، 1]سورة الفجر:  {( وَلَياٍل َعُشٍر 1 

  ."«التمسوها في العشر ا واخر من رمضان» :وقال في ليل  القدر ،من رمضان
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 7 ضريخلمعالي الشيخ عبد الكريم ا

ا  فهـــي دائـــرة بـــين الـــرقمين ليعتكــ  العشـــر ابواخـــرل وهـــي أحيانلــا تكـــون عشـــرلا وأحيانلـــا تكـــون تســعل
 ابرقـام مـافل هنا   شه أنـه سـ هل وا   من س ههمالمكروهين عندهمل المنمومين عند أولئهل لكن 

 أمور معنوية   حقائق لها.  للها عالقة
لعملل ملا ملن أيلام ا» :وقلال .«التمسوها في العشلر ا واخلر ملن رمضلان» :وقال في ليل  القدر"

 .يعني عشر ذي الحج  .«يام العشرهذ  ا الصالح فيهن أحب إلى هللا من 
 -اللبوهلم عللي بلن أبلي ط ،اًملثنلي عشلر إمااال  ،بدل العشرة المبشلرين بالجنل  يوالرافض  توال
 ،مجلردة علن اللدليل ة، دعلو -ليه وسلمعصلى هللا -عون أنه وصي النبي ويد   ،-رضي هللا عنه
ثللم علللي بللن الحسللين زيللن  ،-ي هللا عنللهرضلل-ثللم الحسللين  ،-رضللي هللا عنلله-ثللم الحسللن 

 ."ثم محمد بن علي الباقر ،العابدين
الشــوكانيل  لوتــأثروا بهــا يثبتــون الوهللاــية لعلــيبعــة علمــاء الســنة الــنين عاشــوا فــي بيئــا  شــيعية 

أبــو بكــر ايتهللاــب  :والهللاــنعاني يثبتونهــال لكــن ال ــرق بينهمــا وبــين بقيــة الشــيعة أن أولئــه يقولــون 
وعمر كنله. وأمثال هؤ ء النين هم أقـرب إلـ  أهـل السـنة يقولـون: تنـاول علـي  لالخالفة من علي

 لن الشـوكاني يثبـ  الوهللاـيةإولئـهل مشـكلة لـو قلنـا عن الخالفة لهمال هنا ال ـرق بـين رأيهـم ورأي أ
لكـــن هـــم    ل بـــد أن يقـــدح فـــي أبـــي بكـــر الـــني يهللاـــب ؟مـــانا لوالهللاـــنعاني يثبـــ  الوهللاـــية لعلـــي

 و  دليل لهم.  لتناول عن الخالفة عنهمل وقولهم مرجوح بال شه ايقدحونل فهم يرون أن علي  
 ...طالب:

 عه واختيارى.نه بايع بنو إ لايتهللااب هعل  كل حال ما في
 ...طالب:

مـا  لبكـر وعمـر نهم ات قوا وأجمعوا عل  إمامة أبـيعل  كل حال ما حهللال بين الهللاحابة   شه أ
شـيء فـي ن ـو عائشـة علـ   هيـممـا ف -رضـي هللا عنهمـا-بينهم خالفل مع ما بين علي وعائشة 

مسـجد؟ بـايعوا مانا قال  عائشة وفي ال -نهرضي هللا ع-ل لما ُقتل عثمان -رضي هللا عنه-علي 
ن كان يهللاعب عليها أن تننق باسمهعلي   فـي  - عنـهرضـي هللا-لما ُعرف من موق ـه  ؛ال بايعوى وا 

 ييرها كثير. هللا المستعان.  النساء  لمسألة قهللاة اإلفه
ن ثم عللي بل ،ثم موسى بن جعفر الكاتم ،ثم محمد بن علي الباقر ثم جعفر بن محمد الصادق"

ثللم الحسللن بللن علللي  ،ثللم علللي بللن محمللد الهللادي ،ثللم محمللد بللن علللي الجللواد ،موسللى الرضللى
  ."غالون في محبتهمتوي ،ثم محمد بن الحسن ،العسكري 

الثـاني عشـر المنتظـر دخـل فـي السـرداب مـن  .المنتظـر لمحمد بن الحسـن السـابق نكـرى العسـكري 
ـا  لمسنة مائتين وستين إلـ  يومنـا هـنا وهـو حـي ينتظـر اإلنن يخـرع علـ  وعمهـ ويسـرجون لـه فرسل

هل هللا المسـتعان. موكـب عنـد بـاب السـردابل ينتظـرون خروجـه مـن سـنة نـفي كـل هللاـباح وينتظرو 
 .     ل أعون باهلل من الضاللمائتين وستين إل  يومنا هنا
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 8 (71) العقيدة الطحاوية

 ."ويتجاوزون الحد ،غالون في محبتهمتوي"
ويـا  لمـنهم ت ـريا الكربـا ونلبـوا  لوهللال الحد إل  أن عبدوهم من دون هللال ودعوهم فـي الشـدائد 

 نرجـو مر رتـهل مـا لوقهللاـدنا حرمـه ليـا أبـا عبـد هللا جئنـا بيتـه ليـا علـي ليا فالن يا حسـين لفالن
مـا بيننـا وبيـنهم خـالف إ   لبقي شيءل ومع نله يرتر بهم من يرتر من سـنع أهـل السـنة وييـرهم

المائــةل هللاــار أهللاــل أكثــر مــن خمســة وتســعين ب لشــيء يســير خمســة بالمائــةل و  خمســة وتســعين
  كـل مـا بقـي؟ ونـاظر هللاـالتهم تختلـ  عـن هللاـالتنال ووكـاتهم تختلـف لالدين التوحيـد مختل ـين فيـه

 نعم.   لفدينهم يير ديننا لاري  شرلهم يختل  عنا اختالفلا جن
وهللو مللا خرجللا  فللي  ،ثنللي عشللر إال علللى صللف  تللرد قللولهم وتبطلللهذكللر ا  ملل  اال  ولللم يللبش  "

 ،- عليله وسللمصللى هللا-دخللش ملت أبلي عللى النبلي  :قلال ،سلمرة علن جلابر بلن ،الصحيحين
لى صل- ثلم تكللم النبلي ،«ثنلا عشلر رجلً  املا ولليهم  اال يزال أمر الناب ماضليً » :فسمعته يقول
 ؟-لى هللا عليلله وسلللمصلل- مللاذا قللال النبللي :فسللبلش أبللي ،ينللبكلملل  خفيللش ع -هللا عليلله وسلللم

 ال» :وفلي لفلظ «إلى اثني عشلر خليفل  ااإلس م عزيزً  ال يزال» :وفي لفظ .كلهم من قريش :قال
لى هللا عليلله صلل- وكللان ا مللر كمللا قللال النبللي .«ثنللي عشللر خليفلل اإلللى  ايللزال هللذا ا مللر عزيللزً 

 ،ملك بلن ملروانوعبد ال ،وابنه يزيد ،ومعاوي  ،الخلفاف الراشدون ا ربع  :ثنا عشر. واال -وسلم
 ."ثم أخذ ا مر في اإلنح ل ،لعزيزوبينهم عمر بن عبد ا ،وأوالد  ا ربع 

   يلوم أن يكون هؤ ء ا ثن  عشـر باسـتثناء ابربعـة ومعاويـة أن يكونـوا أفضـل ممـن جـاء بعـدهم
ــا لكــن الظــرف والوقــ  الــني هــم فيــه اإلســالم أعــول اإلســالم فــي الجملــة أعــول و  يعنــي أن  لمنلقل
هللاـــحابة إنا اســـثنينا الخمســـة فـــي الجملـــة الإنا اســـتثنينا  الخمســـة  مـــن هـــؤ ء ا ثنـــي عشـــر اواحـــدل 

ن كان من الخل اء ممـن جـاء  اإلسالم عويول أعو منه في العهللاور والدهور التي جاء  بعدهمل وا 
خلـل كبيـرل  سـيما مـثالل  هأفضل ممن وجد منهم؛ بنه وجد في بنـي أميـة بعضـهم فيـ يكون  بعدهم

 لخلل وفيهم ضع  في الديانـة يويد بن معاويةل ومثل بعة من جاء من بني مروان حهللال منهم
وليســ  هــنى شــهادة  لومنيــة اإلســالم فيهــا عويــوالقبــة عــن ظــرف المــدة لكــن المســألة كــالم عــن حُ 

أن تجــدر اإلشــارة بــ للهــؤ ء أنهــم بــأفرادهم وأعيــانهم أفضــل ممــن أتــوا بعــدهم إنا اســتثنينا الهللاــحابة
 -معاويـة والخـروع علـ  علـيالشوكاني في قتال أهل البري من نيل ابونار تكلم عما حهللال من 

فلمـا جـاء معاويـة  :ل والنبعا  كلها مـن نبعـة بـو ق إلـ   خـر نبعـة فيهـا-رضي هللا عن الجميع
وولـــدى يويـــد لعنهمـــا هللال لكـــن هـــنا الكـــالم لـــيو مـــن كـــالم الشـــوكانيل بـــل هـــو ُمقحـــمل ونبعـــة ابـــن 

ل اجـــواى هللا خيـــرل  لنلعـــ همـــا فيـــ لر بخـــ  الشـــوكاني هـــنا المقنـــعالجـــووي التـــي حققهـــا الحـــالق هللاـــو  
وهللاور من نسخة أخر  هي من أوثـق النسـخ بعـد خـ  الشـوكاني بشـهر نـالب الشـوكاني بخنـه 

 . هو ُمقحمل وليو من كالم الشوكانيوليو فيه لعنل ف
 ...طالب:
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مارة الهللابيان  .رأو الستين وا 
 ...طالب:

ؤ ء ا ثنـــ  عشـــر ل   تعنـــي أفـــراد مـــن ملـــهل لكــن هـــنى الحقبـــة التـــي حكمهـــا هـــإجمـــالي هــنا كـــالم
ن جاء في ثنايا تاريخ ابمـة مـن الحكـام والـو ة والملـوه  لاإلسالم عويو ن مـبدأ يضع  اإلسالم وا 

يعنـي أنـه يسـتنيع أن يعيـد    لكـن ابمـر فـوق ناقتـهل لفي اإلهللاـالح وسام   لهو هللاالد في ن سه
 ر أو فـي إقلـيم فإنـهابمة إل  مجدها السابقل ولو استنام أن يعيد في جهة أو في بلـد أو فـي قنـ
   يستنيع أن يعيد مجد اإلسالم كما كان في جميع ابرة في تله الحقبة. 

 ...طالب:
 باعتبار أنه مكمل للراشدينل مكمل الثالثين. 

المون يتللولى عللليهم التلل ،امنغًصلل اوعنللد الرافضلل  أن أمللر ا ملل  لللم يللزل فللي أيللام هللؤالف فاسللدً "
 ."المعتدون 

ا ا بـل المنـافقون الكـافرونل ويقهللاـدون بـنله أبـ لعلـيهم الظـالمون المعتـدون  تـول  لمن أبي بكر بدءل
   .بكر وعمر

!! وأهللل الحللق أذل مللن اليهللود ،بللل المنللافقون الكللافرون  ،يتللولى عللليهم التللالمون المعتللدون "
 .رثني عشال في ازدياد في أيام هؤالف ا ابل لم يزل اإلس م عزيزً  ،وقولهم تاهر البط ن

وأزواجه الطاهراش من  -لمصلى هللا عليه وس-القول في أصحاب رسول هللا  ن أحسنَ ومَ قوله: 
 فقد برئ من النفاق.  ،وذرياته المقدسين من كل رجب ،كل دنب

  .-رضلللللي هللا علللللنهم-تقلللللدم بعلللللض ملللللا ورد فلللللي الكتلللللاب والسلللللن  ملللللن فضلللللا ل الصلللللحاب  

 ،اخطيًبل -سللمو عليله صللى هللا -قام فينا رسلول هللا  :عن زيد بن أرقم قال ،وفي صحيح مسلم
يوشلك أن  ،فإنملا أنلا بشلر ،أيهلا النلاب ،ملا بعلدأ» :فقلال ،بين مكل  والمدينل  ،ام  خُ  دعىبماف يُ 

 ،لنللورفيلله الهللد  وا ،أولهمللا كتللاب هللا :وأنللا تللارك فلليكم ثقلللين ،فبجيللب ربللي ،يللبتي رسللول ربللي
أذكركم  ،وأهل بيتي» :الثم ق ،ب فيهفحإ على كتاب هللا ورغ   ،«فخذوا بكتاب هللا واستمسكوا به

 ا .ث ثً  ،«في أهل بيتي هللاَ 
  ."ا في أهل بيتهارقبوا محمدً  :قال ،-رضي هللا عنه-وخرج البخاري عن أبي بكر الصديق 

ـــن تضـــلوا بعـــدي كتـــاب هللا » :يعنـــي جـــاء فـــي حـــديث  خـــر إنـــي تـــاره فـــيكم مـــا إن تمســـكتم بـــه ل
علـ  ابمـةل  او  شـه أن لهـم حق ـ لل بيتـهدير يـدير خـم الوهللاـية بأهـل نعم ف ي حديث الر«وسنتي

 . خرا.حديث الوالتمسه إنما هو بالكتاب والسنة عل  
 ما حقهم؟ طالب:

مرنـا بعـد عـرة أفعـالهم علـ  مـا أُ  -عليـه الهللاـالة والسـالم-حقهم باعتبار أنهم ينتمون إلـ  النبـي 
 بالتمسه به من الكتاب والسنة.   
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نمللا قللال الشللي  " ق  ن أصللل الللرفض إنمللا أحدثلله منللاف ؛بللرئ مللن النفللاق فقللد :-رحملله هللا-وا 
ك كملا ذكلر ذلل ،-يله وسللمصللى هللا عل-والقد  في الرسول  ،قصد  إبطال دين اإلس م ،زنديق
 كملا ،خبثلهو أراد أن يفسد ديلن اإلسل م بمكلر   ،فإن عبد هللا بن سبب لما أتهر اإلس م .العلماف

 ،ثللم أتهللر ا مللر بللالمعرو  والنهللي عللن المنكللر ،فللبتهر التنسللك ،فعللل بللولص بللدين النصللراني 
 ؛ثلم لملا قلدم عللي الكوفل  أتهلر الغللو فلي عللي والنصلر لله ،حتى سعى في فتن  عثمان وقتله

علرو  موخبلر   .فهرب منه إلى قرقيسليا ،فطلب قتله ،اوبلغ ذلك علي   ،ليتمكن بذلك من أغراضه
 ."ر جلد  جلد المفتري ه على أبي بكر وعملَ ن فض  وتقدم أنه مَ  .في التاري 

  ل رية ثمانين جلدة.  ه عل  أبي بكر وعمر حد الُ ن ي ض   يجلد م   -رضي هللا عنه-علي 
فض ولهلذا كلان اللر  ،ملن الحروريل  والشليع  ،وبقيش في نفوب المبطلين خما ر بدع  الخوارج"

  ."كما حكا  القاضي أبو بكر بن الطيب عن الباطني  ،باب الزندق 
 ل[134البقـرة:ورة ]سـ {ت ُلَك ُأم ٌ  َقلُد َخَللُش } :وعل  كل حال لخلي ةاب ابمر والبيعة للهنا قبل استتب

مســألة الخــروع علــ  ابئمــة بعــد اســتتباب ابمــر لهــم أمــرهم وعلــ  كــل حــال  لوالهللاــحابة متــوافرون 
وهــو إمــا أن يتــره  لال يجــوو الخــروع عليــه بحــال إ  بمبــرر شــرعيفــفــإنا بويــع الخلي ــة  لمعــروف
جـوو فـال ي لما هللالوال أو ُير  الك ر البواحل ومع نلـه ابمـر مربـوا بالقـدرة لبنه قال:   ؛الةالهللا

 منــ  الم ســدةجــد  القــدرة وأُ و  أعراضــهمل فــإنا وُ تعــرية دمــاء المســلمين ل هــدارل و  أمــوالهمل 
لـد الهل وجولو أخن م لولو ظلمه لالكالم همال ليهللاليمادام الخلي ة  ل  لالراجحة فالراية معروفة

 اش.   فيه من هللا برهان ودليل واضد   يقبل النق لوكنله ما لم يرتكب مك رلا   إشكال فيه .ظهره
فيل  كملا حكلا  القاضلي أبلو بكلر بلن الطيلب علن الباطنيل  وكي ،ولهذا كان اللرفض بلاب الزندقل "

جعلل تا أن لمً يجب عليلك إذا وجلدش ملن تلدعو  مسل :فقالوا للداعي :قال ،إفسادهم لدين اإلس م
 ،واجعللل المللدخل مللن جهلل  تلللم السلللف لعلللي وقللتلهم الحسللين ،التشلليت عنللد  دينللك وشللعارك

  ."وبني أمي  وبني العباب ،والتبري من تيم وعدي
  .-رضي هللا عنهم-وعدي من أجل عمر  لتيم من أجل أبي بكر لتيم وعدي

 !"ا يعلم الغيبوأن علي  "
 ...طالب:
 مانا؟ 
 ...طالب:

  .القول بالراجد عنده لالعباوبعد بني 
 ،ع  وجهلهلمض إليه خلق العالم !! وما أشبه ذلك من أعاجيلب الشليفو  يُ  ا يعلم الغيب!وأن علي  "

للي عأوقفتله عللى مثاللب  ،افإذا أنسش من بعض الشيع  عند اللدعوة إجابل  ورشلدً  :إلى أن قال
  ."-رضي هللا عنهم- ،وولد 
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الهدف والقهللاد ابهللالي هـو هـدم اإلسـالمل لكـن حـب  ل البيـ   بن ؛وا حت  من علي وولدىؤ بيتبر 
و والتشيع .ل البي  إنما هو نريعة يتوهللالون بها إل  ما يريدونل وا   وهللال ابمر بهـم إلـ  مـا هـ

 أعظم من مسألة علي والحسينل المسألة وهللال  للنا  اإللهية. 
 ...:طالب

ـــي  ـــنكرونهم بنهـــم مـــا ســـلموا ابمـــر لســـاللة عل ـــنله لمـــا -هللا عنـــه رضـــي-نعـــمل ي ـــل قل ول .. نإي
 -يعنــي إنا قلــ  ليق بعــة العلمــاء يــرون وجــوب الهللاــالة علــ  ا.لالهللاــنعاني والشــوكاني وهللاــد   

بـــة فـــي هللاـــدر يجـــب عليـــه أن تقـــول و لـــهل احـــتا علـــيهم بـــأن الســـل  قان -هللاـــل  هللا عليـــه وســـلم
نا مـداراة قـالوا: إن هـ ل-هللال  هللا عليه وسلم-اإلسالم ما فيهم من قال هنى الهللايرةل كلهم يقولون 

هللاــر ورد علــيهم أن الــو ة مــن ا.ل الــنين هــم بنــو العبــاو فــي ع لحــنفوا ا.ل مــداراة للــو ة لللــو ة
 ا: وهـنا مـن بـاب اقتلـوني وفالنلـقـال ..هللادر اإلسالم وتألي  الكتب كتب السـتة وييرهـا فـي عهللاـر

حـنف بل البي  بني العبـاو أمـروا معي يعني كلنا ولو كانوا من  ل البي ل يعني أن   اواقتلوا فالنل 
ـــا معـــي ـــا واقتلـــوا مالكل  خـــال  مـــا دام لا.ل كمـــا أمـــروا بنـــوا أميـــة بحـــنفها مـــن بـــاب اقتلـــوني ومالكل

ل هـنا كـالم؟ هـنا بجلهـمحـنف ا.ل المسألة فيهـا مناوعـة سياسـية وعلـ  ملـه مـن قبـل أو د علـي يُ 
 يظن بأئمة اإلسالم؟ 

  .انتهى"
لى هللا صل-ثلم إللى سلب الرسلول  ،لصلحاب  إللى سلب أهلل البيلشوال شك أنه يتطرق من سلب ا

 .إذ أهل بيته وأصحابه مثل هؤالف الفاعلين الصانعين ،-عليه وسلم
وأهلل الفقله  ،الخير وا ثلر هل  أ -ومن بعدهم من التابعين  ،وعلماف السلف من السابقين :قوله

 ."ر السبيليومن ذكرهم بسوف فهو على غ ،يذكرون إال بالجميل ال -والنتر 
 فتضـيع القـدوا  وا قتـداء العملـي للمـا يترتـب مـن الكـالم فـيهم مـن تقليـل شـأنهم عنـد عمـوم النـاو

مــا اســتنام المررضــون إلــ  الوهللاــول إلــ  أيراضــهم حتــ  ســحبوا و بهــؤ ء العلمــاء فيضــيع النــاول 
م؟ العـــوا فـــأين يـــنهبمـــن أهـــل العلـــمل إنا ســـحب البســـاا مـــن أهـــل العلـــم  -كمـــا يقولـــون -البســـاا 
ا جها ل كما هو حاهللال ا.ن فيضلون ويضلون. ؤ يست تون ر   وسل

ُن َبُعد  َما َتَبي َن َلُه الُهَد  } :قال تعالى" ُسوَل م  يَن ُنَول  له   َغُيَر َسلب  وَيت ب تُ  وَمن ُيَشاق ق  الر  ن  يل  الُملُؤم 
يًرا    ."[ 115 :النساف ]سورة  {َما َتَول ى وُنُصل ه  َجَهن َم وَساَفُش َمص 

ل وكتـب ابهللاـول كلهـا تـنكر هـنى إلمـام الشـافعي علـ  حجيـة اإلجمـامهنى ا.يـة التـي اسـتدل بهـا ا
نا بحثــ  فــي الرســالة مــا وجــد  مــا يــدل  لا.يــة وأن الشــافعي اســتدل بهــا علــ  حجيــة اإلجمــامل وا 

علــ  نلــه فــي جميــع نســخهال ثــم وجــد  نلــه فــي أحكــام القــر ن ل مــام الشــافعي مــن جمــع اإلمــام 
مــا دليلــه علــ  حجيــة العمــومل يعنــي قــول جميــع  :ا جــاء إلــ  الشــافعي فقــال لــهوأن أعرابي ــ للبيهقــيا

نظرنــي ثالثلــال فهللاــار اإلمــام الشــافعي يتهللاــ د القــر ن ويراجعــه فــي كــل ليلــة يخــتم أفقــال:  ؟العلمــاء
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ل وقـ  علـ  هـنى ا.يـةل فلمـا جـاء السـائ لفوق  عليه في  خر عرضة لمرتينل يختم القر ن مرتين
 . انتهينانكر له هنى ا.ية قال: 

 ...طالب:
ام مـــا أدريل لكـــن هـــنا الواقـــعل هـــنى القهللاـــة التـــي أثبتهـــا البيهقـــي فـــي أحكـــام القـــر ن ل مـــ لهللا أعلـــم

  .نما بينهم إ  اثناالشافعي بالنقل بالسند يعني 
 ."كما نطق به القرآن لالمؤمنين على كل مسلم بعد مواالة هللا ورسوله مواالة فيجب"

ــا يقــ  اإلنســان ويتــدبر ويســتنب  أشــياء   تتقــرر فــي نهنــه ثــم يضــيع الــرد عليــهل إنا مــا دونــهو أحيانل
  هـنا ل ولـم يسـبق نظـرى إليـه ثـم بعـد نلـه يثبـانلا يستنب  اإلنسان مـن ا.يـة شـيئلا لـم ُيسـبق إليـهأحي

 . ولعل هنا منه.ينهبثم ينلب الدليل إنا لم يقيدى  لالحكم
 لملاش البلرهد  بهم فلي تيُ  ،الذين جعلهم هللا بمنزل  النجوم ،  ا نبيافا الذين هم ورثخصوًص "

لى هللا صل- محملد إذ كلل أمل  قبلل مبعلإ ،وقد أجمت المسلمون على هدايتهم ودرايلتهم .والبحر
فلاف الرسلول ملن فلإنهم خل ،فلإن علملافهم خيلارهم ،إال المسلمين ،علماؤها شرارها -عليه وسلم

 ،طقلوانوبهم نطلق الكتلاب وبله  ،بهم قام الكتاب وبه قاموا ،من سنتهوالمحيون لما ماش  ،هأمت
وجلد  ولكلن إذا .-ليله وسللمصللى هللا ع-ا يقينا على وجوب اتباع الرسلول وكلهم متفقون اتفاقً 

 .ف بد له في تركه من عذر :لواحد منهم قول قد جاف حديإ صحيح بخ فه
  ".وجماع ا عذار ث ث  أصنا 

لة في نُ   كتاب شيخ اإلسالم رفع المالم عن ابئمة ابعالم.كر  م هللا 
 ...طالب:

ويضــلون  لمــن اليهــود والنهللاــار  وييــرهم يتكســبون بالــدين هم علمــاء ابمــمتهــنى هللاــ  لهــنا الرالــب
تحريــ  الكتــب إنمــا جــاء ممــن  لالعامــة مــا جــاء مــنهم تحريــ  لالنــاو ويحرفــون مــن أجــل الــدنيا

  ينتسب إل  العلم.  
  :ث  أصنا وجماع ا عذار ث  "

 ."الهق -صلى هللا عليه وسلم-عدم اعتقاد  أن النبي  :أحدها
 .لفي دليل في المسألة لكن الني   يقول بهنا الحكم ما ثب  عندى هنا الدلي ليعني ما ثب  عندى

  ."عدم اعتقاد  أنه أراد تلك المسبل  بذلك القول :والثاني"
كل من يتناول عل  النهللاو   لالعبرة بأهل العلمو  لنعم يختل ون في ا ستنباال وفي فهم الن  

ن العبــرة ب هــم أهــل العلــم الــنين يقتــدون ب هــم الهللاــحابة والتــابعي ل  لويقــول هــنا فهمــي وهــنا فهمــه
وأدركــوا مــن خ ايــا  لوعاهللاــروا التنويــل لوعاشــروى -عليــه الهللاــالة والســالم-الــني عاهللاــروا النبــي 

 سامعل لكن هنا هو ابقل. النهللاو  ما   يدركه بعضهمل ورب مبلي أوع  من
  ."اعتقاد  أن ذلك الحكم منسوخ :والثالإ"
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لل لعـل هـنا اعتمـد علـ  دليـف لوهنا يقـول بمنعهـا لإنا اختل  العلماء في مسألة هنا يقول بجواوها 
 والثاني ير  أنه منسوخ. 

، لينلاإ -لى هللا عليله وسللمصل-الرسول وتبليغ ما أرسل به  ،فلهم الفضل علينا والمن  بالسبق"
يضا  ما كان منه يخفى علينا ينَ وإلُخَوان   َرب َنلا اُغف لُر َلَنلا } .فرضي هللا علنهم وأرضلاهم ،وا   َنلا ال لذ 

للً   يَن آَمُنللوا رَ  َسللَبُقوَنا ب اإليَمللان  وال َتُجَعللُل ف للي ُقُلوب َنللا غ  للَك َرُفو ٌ ب َنللا إل  ل للذ  لليٌم  ن  ح   :الحشللر]ســورة  {ر 
10]". 

 هللال   وسلم عل  عبده ورسوله محمد.اللهم  رتباا بما بعدىلنويل هنا وله ا


